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Nova Redaktoro.
La administracio per tio plenumas la agrablan devon, prezenti al la 

ŝatata legantaro de IPR la novan redaktoron:
D-ro Kurt Riedel. docento en la Pedagogia Instituto Dresden, 

Hiibnerstr. 20. Dresden A 24. Germanujo.
En la Pedagogia Instituto D-ro Riedel jam enkondukis Esperanton kaj 
gvidis novajn interesan; studojn de siai studentoj pri Esperanto. Pia laboro 
en la Instituto rajtigas nin atendi unikan ampleksan uzon de Esperanto por 
difinita celo.

Krom tio D-ro Riedel estas, konata pedagogia kunlaboranto de la Saksa 
Lerneja Gazeto (Sachsische Schulzeifung). Fine li ankaŭ estas funkciulo 
en la Saksa Instruista Asocio (Sachsischer Lehrerverein). En la Ci-jara 
delegitarkunveno de la Saksa Instruista Asocio en Pima li estos referanto 
pri la temo: La naua kaj deka lernjaroj.

El liaj sciencaj laboroj ni mencias: „Vom Schplrecht zum Recht' der 
Schule", Leipzig 1924 („De la lerneja juro al la lerneja rajto"), „Pestalozzis - 
Bildungsleh-re in ihrer Entwicklung”, Dresden 1928 („La pedagogia sistemo 
de Pestalozzi en gia evoluo"), „Der padagogische Plan", Dresden 1928 
(„La pedagogia piano”). ,

El ĉio ni povas preni la certecon, ke IPR venis en tre lertan manon, 
kaj ke jam post unu jaro montrigos, ke ni ne travivas ..Krizon en la In- 
struista Esperanto-Movado", sed ke IPR daurigis sian rapidan kreskom 

En tiu senco ni goje salutas nian novan redaktoron.



Ni esperas, ke li ĉiam por siaj laboroj trovu la energian aktivan sub- 
tenon de niaj amikoj. Senlace vi varbu novajn abonantojn, por ke la re- 
daktoro povu efektivigi la ampleksan kaj interesan programon, kiun li nun 
prezentas al ni.

Redakcia programo:
1. Scienca Parto.

11. La interna ideo.
12. Pedagogia prilaborado de la Esperantolingvo,

121. metodaj demandoj,
122. lingvo-sciencaj demandoj.

13. Esperanto en 1a servo de la pedagogio,
131. pedagogio en Esperanto,
132. pedagogia terminologio en Esperanto,
133. Esperanto en la servo de la nunaj pedagogiaj esploroj,
134. Esperanto en la servo de specialaj instrufakoj.

2. A k t u a l a Parto.
21. Lernejo kaj socio:

211. informoj pri internaciaj instruistaj kaj edukaj asocioj kaj
■ diskuto pri iliaj laborprogramoj,

212. raportoj pri kunvenoj kaj kongresoj de naciaj instruisto-
» unuiĝoj kaj edukaj asocioj;

213. la lernejo en la publika 'kultura vivo.
22. Mallongaj raportoj pri la stato de la Esperanto-movado

221. enla instruistaro,
222. en aliaj specialaj fakrondoj.

23. Literaturaj novaĵoj:
231. verkoj en kaj pri Esperanto,
232. pedagogiaj verkoj nacilingvaj de internacia signifo,
233. nacilingvaj tradukaĵoj kaj prilaboraĵoj de fremdlingvaj peda- 

gogiaj verkoj.
24. Sciigoj de TAGE.

La nova redaktoro al la legantaro:
Pedagogio kaj Esperanto helpu unu la alian.

D-ro Kurt Riede!.
Estontaj historiistoj, kiuj pritraktos la lernejan edukadon, certe rigardos 

la finon de la mondmilito kiel 'la komencon de nova epoko pedagogia. En 
nia tempo ŝajnas akiri la socia functo de instruistaro novan sencon. Nia 
spirita horizonto estas alia hodiaŭ ol antaŭ la granda milito.

La pedagogio de la 19-a jarcento vidis sian taskon nur interne de la 
naciaj limoj; oni ŝatis la homaran ideon maipli ol nacian ŝtaton; oni ekkonis 
en infano ne estontan homon sed nur malgrandan ŝtatanon.

La moderna pedagogo eksentas devon, por plifortigi homaran spiriton 
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en la juna generacio de' sia popolo; la lernejon li volas aliformi plantejo 
por homanarismo. En ĉi tiu ideo li ekserĉas novan sencon de sia laboro.

La fundamentoj por la templo de 1’ homaro estas serĉendaj en la kulturaj 
trezoroj de ĉiuj nacioj. Vivigu la fortoj de arto, scienco kaj filozofio, kiuj 
povas kunigi homojn diverslandajn. La grandaj profetoj el ĉiuj nacioj parolu 
al la juna generacio en ĉiuj zonoj de la terglobo.

Kiam popolo festos la jubileajn datrevenojn de siaj eminentaj gefiloj, 
tiam ankau ni memoru ties vivan faron. Tiamaniere ni povas helpi al pli 
vastigo de scio pri la miljara evoluo de la interna ideo. Pro tio nia IPR ofte 
komenciĝu kvazaŭ kun preludo el klasika verko.

En Europo jam antau duona jarmilo gravaj pedagogiaj verkistoj parolis 
al la sciencularo de 1' tuta kontinento. Tiutempe auroro de la nova vivsenco 
levigis, komence en Itaiujo. La italo Vegio (t 1458), la hispano J. L. Vives 
(t 1540),- la germano Erasmus (+ 1536) skribis la t i n e pedagogiajn librojn.

La humanismano Vives ekkonis jam la neceson de mondhelplingvo; 
li skribis: ..Lingvo por ĉiuj komprenebla estus utila por komerco kaj inter- 
komunigo, por disvastiĝo de artoj kaj sciencoj." Versajne li vidis komenc- 
igi la epokon de naciaj literaturoj. Baldau la franco Montaigne (t 1592), la 
germano Ratkc (t I635), la celio Komenskv (t 1670). la angloj Miiton 
(+ 1674) kaj Locke (t 1704) skribis por siaj samtempuloj pedagogiajn pensojn 
en la g e p a t r a lingvo.

Depost la renesanco akiris genialaj verkistoj en Europo internacian 
gloron, kelkfoje eĉ pli frue ol en la gepatra lando. La aperigo de Emile 
(Emilo) de Rousseau (1762) estis e u r o p a okazo. La instituto de Pestalozzi 
en Svisujo estis pilgrimloko por pedagogoj el tuta Europo, inklusive Rus- 
lando. La ..Kindergarten" (lernludejo) de Froebel estis modelo ^tutmonda. 
La didaktiko Herbart-a influis pedagogian pensadon en multaj landoj de 
Europo, Ameriko kaj Azio.

Krom la klasikaj verkoj ankau pedagogiaj libroj duarangaj estas traduk- 
itaj; precipe por metodaj problemoj ĉie la intereso estis tre vigla la lastajn 
jardekojn antau la mondmilito. Tiutempe la tekniko instrua estis la ĉefa afero 
por pedagogia interŝangado de popolo al popolo.

Hodiau la internacia instruistaro diskutas elfundamente la pedagogian 
ideon. Sian kauzon havas ĉi tiu apero en la nova sencodono al la vivo. 
Romain Rolland diras: „La problemo de 1' nova eduko estas la plej grava de 
la nuntempo. Oi estas kaj devas esti nenio pli malgrava ol radikala vivo- 
reformo, analoge al tiu en la 16-a jarcento." (El ..Das werdende Zeitalter" 
— La estiganta epoko, 1928, 11-a kajero). Profesoro D-ro Peter Petersen 
skribas en sia verko „Die neueuropaische Erziehungsbewegung" (= La nov- 
europa eduka movado, Weimar 1926): „En la pioniroj de V nova movado 
vivas ankau ĉiuloke la sento, ke iii servadas al n o v a t e m p o, ne nur pre- 
zentas lernejajn reformojn. Oni elektas volonte la esprimojn: New Ere, L' Ere 
nouvelle (ambaŭ: nova erao = epoko), Schule der werdenden Gesellschaft 
(lernejo de la estiganta socio) ... La nova movado estas inter multaj 
aliajoj antaŭsigno por tio, ke nova Europo estas ekestanta."

Cu la pedagogio povas helpi la konstruon de nova Europo kaj la realigon 
de la alta ideo de ligo de nacioj? Profesoro D-ro Rudolf Lehmann, bedaur- 
inde tro frue mortinta, skribis en la antauparolo al la 1-a volumo de „Inter- 
nationale Jahresberichte fur Erziehungswissenschaft", Breslau 1925, (= In- 
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ternaciaj jarraportoj pri la pedagogia teorio): „Ciukaze ebenigas la infor- 
mado pri la diversaj idealoj, kiujn la unuopaj kulturnacio) (en ia pedagogia 
sfero) konfesas, ĝenerale la vojon al interkonsento pri ĝiaj komunaj viv- 
intereso j."

Profesoro Rudolf Lehmann esperis el tia interkonsentiĝo grandan utilon 
por la pedagogia teorio; li skribis: ..Perioda resumo de la progresoj pedago- 
giaj, kiuj okazas ĉe la diversaj nacioj de jaro al jaro, pri la direktoj kaj pro- 
blemoj, kiuj leviĝis unu post kaj apud al ia alia; devas formi la unuan funda- 
menton, kiam oni aspiras supernacian kaj vere ĝeneralan teorion peda- 
ĝogian."

Krom ia pedagogiaj ideoj kaj teorioj estu komparataj ankaŭ lernejaj 
institucioj en la diversaj landoj; al ili apartenas planoj instruaj kaj lernejaraj. 
Sur larĝa bazo nur el tia materialo povos esti konstruata sociologia 
pedagogio.

Ankaŭ praktikajn metodojn en la eduka kaj instrua sferoj ni volas atenti 
sufiĉe. Kelkaj pedagogaj metodoj disvastiĝis jam en lastaj jarcentoj preskaŭ 
tra la tuta mondo. La Komensky-a metodo, la instruado kun ..helpantoj" 
(Monitorial System) de Bell kaj Lancaster, la tiel nomata Pestalozzi-a me- 
todo, lastatempe la ..laborlernejo" laŭ Georg Kerschensteiner, la metodo de 
Hugo Gaudig, la Montessori-materialo, la Dalton-a plano, la metodoj de 
Decroly kaj de Ferriere gajnis disĉiplojn en multaj landoj. Ankoraŭ kelka 
alia valora pedagoga metodo estus konata, se la traduko en diversajn 
lingvojn kostŭs ne tiom da oferoj ĉiaspecaj. — Estas tre urĝa tempo, ke 
pedagogiaj verkoj estu skribotaj Esperante. La pedagogio estas eminente 
internacia scienco. IPR fariĝu lumturo por ĝi.

Intertempe la pedagogia terminaro faros certe gravajn malfacilaĵojn. Ja 
apenaŭ la samlingvaj pedagogoj komprenas unu alian. La revolucio de 
pedagogia ideo estas la ĉefa kaŭzo por tio. La fajro de nova senco de la 
eduka kaj instrua farado degeligas la tradician idearon. La psikologiaj 
kaj metodaj terminoj el la antaŭa jarcento estas parencaj inter si, kiel anoj 
de relative homogena gento. Nun multaj tradiciaj terminoj ricevas novan 
enhavon, kaj multaj novaj esprimaĵoj estas uzataj. Eĉ pri la plej simplaj 
formoj kaj rilatoj en lernejaj organizo kaj administrado, de instrupraktiko 
kaj de pedologio mankas internacia terminaro. Estas necese, ke oni provos 
helpe de Esperanto — ĉu oni havas alian eblon — difini denove la pedagogiajn 
terminojn. IPR starigu sin en la servon al ĉi tiu tasko.

Tre ĝojige estas, ke helpe de Esperanto ĉiunacicaj geinstruistoj havas 
la eblon al kunlaboro. Internacia Oficejo pri Edukado en Ĝenevo (I. E. O.), 
Instituto J. J. Rousseau kaj IALA (Internationa! Auxiliary Language Asso- 
ĉiation, New York) estas bonŝancaj centroj por tio. La raportoj pri ilia 
esplora laboro povas plirapidigi la spiritan sangocirkulon en la tutmonda 
instruistaro. Ni tre aplaŭdas la idealan kunlaboradon inter Ĝenevo kaj 
New York.

Granda parto de la instruistaro interesiĝas precipe pri la praktika servo de 
Esperanto en specialaj instrufakoj. Geografio, historio, etnografio, socio- 
logio, lingvistiko kaj aliaj branĉoj de 1’ homa scio gajnos per tutmonda inter- 
rilato valorajn helpajojn. Estu kvazaŭ ..radisendilo" nia IPR por tiaj deziroj 
kaj impulsoj de la samfakaj gekolegoj.

Tiamaniere Esperanto povos helpi la pedagogion. —
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Cu pedagogio ankaŭ povos helpi la Esperantan movadon?
Oni scias jam delonge, ke la internacia helplingvo nur tiam faros efektive 

ia maksimumon de sia servo, kiam gi kie! la dua lingvo estos instruata en. 
eiuj lernejoj de ia tuta mondo. Kiam pedagogoj manipulas iun instruobjekto!!, 
kiu pro utilo por ia ekstera vivo estas veninta en la instruprogramon, tiam iom 
post iom. tiu objekto farigas faktoro por la interna vivo. Tiel la kantado, 
la kalkulado, la desegnado, la manlaboro kaj la gardenlaboro, venintaj ko- 
mence pro nura praktika celo en la liston de la fakoj, farigis faktoroj de la 
persona kulturo. Esperanto iros la saman vojon.

Pripensante la plej bonan instrumetodon, ni ekkonos, ke artefarita lingvo 
havas alispecan forton en pedagogia rilato ol nacia fremdllngvo., Por ni kiel 
pedagogoj devas stari en la centro la- pedagogia valoro de la objekto mem; 
ia praktika utileco kuŝas de sur pedagoga vidpunkto ĉe la periferio. Tio ne 
estas instruista mondfremdeco, sed rezultas el la sociologia ekkono de la 
funkcio, kiun la lernejo havas en la socio nuntempa. La specife pedagogiaj 
fortoj de Esperanto baziĝas sur la relative pura formo de ĝenerala gramatiko, 
kiu formas la gramatikan fundamenton de la lingvo Esperanta. Pri tio ankau 
Profesoro Findlay atentigis la pedagogojn. Al ĉi tiu senpera pedagogia signifo 
de Esperanto ni turnu en IPR ĉiam nian rigardon.

Kun tio estas en konekso la metodaj problemoj en pli malvasta senco; 
ekz.: kiel estu instruata Esperanto en la diversgradaj lernejoj (popola ati 
elementa lernejo, mezgradaj lernejoj, fakaj institutoj, altlernejo)?

Por esplori tiajn problemojn elfundamente, estas necese, ke en IPR estu 
observata ankaŭ la filologia scienco.

Tiamaniere la pedagogio helpu Esperanton.
La tuta unua ĉefparto donu ai nia IPR la karakterizajon de arkivo por 

la internacia pedagogia scienco. Ci tiu parto farigu iom post iom kolektujo 
por la internacia pedagogia esplorado. Ni esperas, ke gi iam estos la fokuso 
de la internacia pedagoga diskutado. .

Per la dua ĉefparto estas IPR informilo pri aktualajoj en la pedagoga 
mondo. La aktuala parto atentigas la legantaron pri la plej gravaj okazajoj 
en la pedagogia sfero. Per tio la esperantista instruistaro sentrigardu sin 
ĉiam pli kiel grandega' kooperativo.

Pri la organizajo kaj pri la jara laborprogramo de internaciaj instruistaj 
kaj edukaj asocioj IPR periode ŝciigos sian legantaron. Laŭeble la temoj de 
internaciaj pedagogiaj konferencoj estos ekklarigataj en IPR diversflanke. 
IPR priraportos la iron kaj la rezultaton de tiaj kunsidoj.

Estas necese, ke la esperantista instruistaro ekscias la problemojn kaj 
taskojn, kiujn prilaboradas la instruisto-unuigoj kaj edukaj asocioj de la unu- 
opai landoj. Tiaj raportoj estu kiel eble plej mallongaj. Ni bezonas pro tio fid- 
indajn informistojn en ĉiuj ŝtatoj. Kiam tiu sinoptiko estos proksimume 
kompleta, tiam gi montros, kiom fortaj estas la komunaj interesoj de la tut- 
monda instruistaro, tiam gi havos ankau signifon por estontaj historiistoj.

La pedagogia sfero estas malvaste interligita kun la socia, ekonomia, 
politika kaj religia tutsituacio interne de kultura rondo. La sociologia peda- 
gogio devas bone konsideras ĉiujn tiajn cirkonstancojn. Pro tio IPR en- 
liavos ankau ekzemplojn por tipaj rilatoj inter la nomitaj kultursferoj unu- 
flanke kaj la tuta lerneja kampo aliflanke.
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Pririgardante la internacian situacion en la pedagogia mondo, ni ekkonas, 
ke la pedagogio kaj Esperanto devas helpi unu la alian. Ĉiu progreso en la 
disvastiĝo de la mondhelplingvo signifas novan paŝon antaŭen a! la inter- 
nacieco de' la pedagogio. IPR priraportos memkompreneble la staton de la 
Esperanto-movado en la tuta instruistaro.

' Estas dezirinde, ke la esperantista instruistaro ankaŭ sciiĝas la gravajn 
progesojn de nia movado en aliaj specialaj fakrondoj kaj en diversaj tut- 
mondaj asocioj.

Fine en IPR estos recenzataj novaj verkoj en kaj pri Esperanto, supoze 
ke ili havas signifon por pedagogoj. Sed ankaŭ nacilingvaj verkoj povus esti 
recenzataj, se ili ŝajnas havi valoron por la esperantista instruistaro. IPR 
sciigos ankaŭ pri tradukaĵoj kaj prilaboradoj de fremdlingvaj pedagogiaj 
verkoj, ĉar el tio la legantaro povos ekkoni, kiom fortaj estas la fadenoj inter 
la partoj de la tutmonda pedagogaro.

La legantoj de IPR estas petataj, rigardi sin kiel kunlaborantojn en grava 
verko. La redakcio bezonas senĉese multon da materialo, por povi la novan 
projekton realigi. Mi petas ĉiujn kunlaborantojn, laŭeble a! ĉiu artikolo skribi, 
al kiu parto de la redakcia programo ĝi apartenas. Tiamaniere erarkomprenoj 
estos evitataj. Nia plano povos esti realigata nur tiam, kiam estas eble, al- 
menaŭ duobligi la paĝokvanton en IPR-jarkolekto.

Estu nia devizo: Pedagogio kaj Esperanto helpu unu la alian!

La (ablo pri la iri ringoj.
De G. E. Lessing, naskita la 22-an d

Sultano Saladin al Natan:
Do kia leĝo, kia religio
Plej saĝa al vi ŝajnas?

Natan al Saladin:
En tenip’ nememorebla viro vivis
En oriento; ringon altvaloran 
De mano kara li posedis. — Stono, 
Opal’, enestis centkolora, kiu 
Sekretan forton havis: ĝi estigis 
Agrabla antaŭ Di’ kaj homoj la 
Kun fido ĝin portantan. — Ne mirige, 
Ke tial ĝin la vir’ en oriento 
Neniam metis for kaj testamentis, 
Ke en la gento ĝi eterne restu.
Do jene: ii postlasis sian ringon 
Al plejamata inter siaj filoj 
Kaj testamentis: ankaŭ tiu lasu 
La ringon al la plejamata filo; 
Kaj tiu poste ĉiam estu kapo 
Kaj princ’ de 1’ famili’ — nur pro ia ringo, 
Ne laŭ la leĝo de 1’ naskiĝo. ----------
La ringo venis do — de fii’ al filo —

: januaro 1729 en Kamenz (Saksujo).

Al patro, fine, de tri filoj, kiuj 
Egale ĉiuj estis obeemaj, 
Kaj kiujn ĉiujn tri li povis nur 
Egale ami. — Nur de ternp’ al tempo 
Jen tiu, jen ĉi tiu, jen la tria — 
Laŭ tio, ĉu li estis sola kun 
La unu, kaj la du aliaj ne 
La patran koron tuŝis — al li ŝajnis 
Pli inda je la ringo tiel, ke 
Al ĉiu li la ringon ekpromesis. — 
Ja certan tempon tio funkciadis. — 
Sed morto venas kaj la bonan patron 
Ekembarasas. — Lin doloras, ke 
Li igos ĉagreniĝon al du filoj,
Fidintaj lian vorton. — Kion fari? — 
Sekrete li artiston alvenigas 
Kaj mendas laŭ model’ de sia ritigo 
Aliajn du, kaj ne ŝparigas monon 
Nek penon, por ke ili ja similu, 
Similu nepre al la unu. — Nu, 
Sukcesas la artist’. ■— Kaj kiam li 
Alportis la tri ringojn, eĉ la patro 
Ne konas la modelon. — Goje li 
Alvokas siajn filojn, ĉiun sola,
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Al ĉiu sola donas sian benon —
Kaj ringon — kaj formortas. — Cu vi

laudas?
Saladin:

Mi audas, jes! — Sed baldaŭ la fabelon 
Jam finu! — Ne hezitu plu!

' Natan:
Mi finis;

La sekvo ja memkomprenebla estas. — 
Tuj post la mort’ de 1’ palro ĉiu filo 
Alvenas kun la ring’ kaj volas esti
La princ’ de 1’ famili’. — Esplor', disputo.

Plendado. — Vane: ne montrebla estis 
La ring’ malfalsa.---------- Same ne-

[montrebla 
Al ni la religi’ malfalsa estas!

Saladin:
Cu jen respondo al demando mia?

Natan:
Gi nur min snnkuip:gŭ. se mi ne 
Kuraĝas diferenci la tri ringojn, 
Faritajn — lau ordon’de T patro — porke 
Ne estu eble, ilin diferenci.

El la drama poemo ..Natan la Sagulo" de Lessing; tradukita el la germana 
lingvo de Karl Minor, Berlin 1923 (Ellersiek & Borel). Nova Esperanto-Biblioteko, 
N-ro 9.

HLI) „lcsioj.“
D-ro Dietterle.

Post kiam la sekretariino de .Kunlaborado" — je la komenco de nia 
laboro — estis forsendinta la demandaron4*)  al niaj gekolegoj en la plej 
diversaj landoj, en kiu ni ankau parolis pri la eksperimentoj sur la bazo de 
.testoj", ni ricevis kelkajn respondojn, el^iuj oni vidas, ke kelkloke oni ne 
tuj komprenis, kio estas .testo”.

Unu kolego eĉ atentigis nin serce, ke versajne en nia demandaro trovigas 
preseraro, ke la vorto ..testo” ne ekzistas en Esperanto kaj ke la vorto Sajnas 

• esti kripligo de la vorto .testudo”.
Nun, mi opinias, ke ne plu estos necese, ĉi rie doni difinon de la vorto 

.testo”, kaj ke intertempe ĉiuj iegantoj de nia gazeto komprenis la novan, 
Esperanto-vorton .testo” (prenitan trans la angia lingvo el la latina radiko 
„test"), el kiu ni tute simple povas ankau derivi la verbon .testi”', en la senco, 
en kiu nia legantaro legis gin en nia lasta numero (en la raporto de Rektoro
S. Jansson) = fari testnkspnrimnntojn, skribigi testojn. Bonvolu rememori, 
ke mi jam donis ekzemplojn de testoj, priparolante la brosuron de E. L. 
Thorndike kaj Laura H. V. Kemion .Progress in Learning an Auviiiarg 
Language” (Progreso en lernado de helplingvo), kies autoroj laboris uzante 
testojn, el kiuj mi citis ekzemplojn (vidu IPR 1928 num. IV/V pag. 13—14).

Sed restas ankorau duobla tasko, nome:
I. iomete priskribi la testojn de Profesoro D-ro Bovet, kiuj estu la bazo 

por liaj enketoj,
kaj

II. diri kelkajn vortojn pri la maniero, lau kiu iii estu uzataj.

*) Sub la ĉeftitolo „IALA“ mi estontatempe en IPR donos ĉion, kio rilatas ne 
nur rekte ĉi tiun gravan asocion, sed ankau tion, kio rilatas giajn helpantojn kaj 
giajn helpasociojn kaj nian .Kunlaboradon”, ĉar ĉiuj tiaj laboroj celas servi al IALA.

”) vidu IPR 1928 num. XI/XII paĝ. 11.

7



I.
Pli bone ol longaj priskriboj taŭgas ekzemploj.

Por scii, ĉu la lernantoj komprenas sencon de iu frazo, ĉu ili konas pre- 
cizajn vortojn, ĉu ili kapablas esprimi ion en Esperanto, oni povas uzi 
diversajn formojn de testoj, ekzemple:

oni povas:
1. ordoni ian agon;
2. postuli kompletigon de frazoj; '
3. rakonti skribe lan rakonteton, kaj poste fari demandojn rilatajn al ĝi;
4. skribi sencajn kaj sensencajn frazojn, apud kiujn la lernantoj devas 

meti ian signon (ekz. la signon +, se la frazo estas sencoplena, 'kaj O, 
se ĝi estas malsprita. La klarigon pri la signoj donu la ..testanta" in- 
struisto.)

ktp. ktp. ’
Laŭ la respondoj de la lernantoj oni vidas, ĉu ili komprenas aŭ ne, ĉu ili 

kapablas respondi en Esperanto aŭ ne, ktp.
Jen kelkaj simplaj konkretaj ekzemploj laŭ la Bovet-a maniero: 

al L Sur ia testopaĝo estas desegnita domo kaj apude oni legas la ordonon: 
..Desegnu arbon apud ĉi tiun domon" —
aŭ estas desegnitaj tri hundoj, unu kuŝanta, unu staranta, unu kuranta, 
kaj apude oni legas la ordonon: ..Faru streketon sub la kurantan 
hundon" ktp. ktp. —

al 2. Oni legas jenajn frazojn:
„Mi estas la............. de miaj gepatroj kaj la.............de miaj geonkloj"

aŭ
..Dumtage brilas la..........dumnokte la . . . .“ —

La lernantoj devas kompletigi la frazon. Tuj oni vidas, ĉu la lern- 
anto komprenis 'la frazojn, kaj ĉu li konas la vortojn „filo“, ..nevo", 
„suno”, Juno” ktp. ktp. —

al 3. Ekzemplo ĉi tie estas tute nenecesa. La lernanto legas sur la testo- 
papero la rakonteton kaj respondas al la sub ĝi starantaj demandoj. — 

al 4. Oni legas sur ia testpapero frazojn, kiel ekz.
..Muso estas pli granda ol bovo".
..Tajloro estas homo, rano estas besto."

La lernanto faru al la frazoj aŭ la signon + aŭ la signon O. Do, se 
li bone komprenis la frazojn, li faros O al la unua. kaj + al la dua frazo.

Oni povas ankaŭ antaŭmeti al la lernantoj frazojn, kiuj ekz. montras, 
kiujn afiksojn la lernanto jam konas ktp. ktp. —

II.
Sed nun la ĉefa afero: La testoj celas nenion alian ol konstati la veran, 

faktan situacion. Hi ne volas prezenti okazon, por ke la instruisto de la testata 
kurso aŭ klaso montru sian instruistan kapablecon. Li detenu sin tute kaj 
energie de ĉiu kaj ĉia influo al la testataj 'lernantoj kaj klarigu nur tion, kies 
klarigon Profesoro D-ro Bovet oficiale permesas al la testanta instruisto. 
Li kondutu tute honeste kaj ne pensu pri si mem, li ne klopodu doni ..brilan 
rezulton", ĉar ne li, sed nur 'la lernantoj estas testataj. Kaj ĉi tiuj devas labori 
tute memstaraj. La instruisto zorgu, ke la testoj fine ne montru la de ni ĉiuj 
konatan kutimon, laŭ kiu unu najbaro en la klaso laboras uzante la dekstre
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kaj maldekstre najbaran laboron, rigardadante al aliaj kaj tute ne liverante 
nur siajn proprajn konon kaj scion.' Alie, t. e., se oni devas poste konstati, ke 
la testo-laboro ne estas farita tute honeste, gi entute ne taugas por la celoj 
de Profesoro D-ro Bovet kaj ankaii ne por la celoj de IALA kaj estas farita 
tute vane.

Nia altŝatata samideano, la direktoro de la Instituto J. J. Rousseau kaj de 
la Internacia Oficejo por Edukado, siaflanke pritraktos la tutan testo-mate- 
rialon tute konfidence kaj la kolego. kies klaso liveros malbonan rezulton, ne 
ricevos .malbonan noton" de li. Sed Profesoro Bovet povos uzi la materi- 
alon, kiun ni kolektas en nia .Kunlaborado" por li, nur, se gi estas konfidinda 
en sia tula amplekso.. Estus plej bone. se ii mem ■ viziti ĉium klasojn 
tute neanoncita kaj testi ilin. Sed, car tio estas neebla, li nepre devas konfidi 
a! la gekoiegaj testantoj, ke iii faros ĉion, por neniamaniere influi la lernantojn 
antaŭ kaj dum la testo-laboro kaj por forigi ĉiun malhonestecon kaj ruzon de 
la lermmioi. Du., eĉ ama.ii la iesto-horo ili ne parolu pii la testoj, H; • pri 
arango, kiu forigas ĉiujn trompaĵojn flanke de la lernantoj kaj klopodu kun 
ĉiuj fortoj, liveri nur tute konfidindan materialon. Ni ja celas la veron; ni 
volas montri al la publiko la taŭgecon de Esperanto, pruvi, ke gi estas multe 
pli facile lernebla ol aliaj lingvoj ktp. Ci tiu vero evidentigos ĉiukaze, ankau 
se en kelkaj klasoj la rezultoj ŝajnos al la testanto mem iom malbonaj. Certe 
iii estos pli bonaj ol tiuj de testo-eksperimentoj en aliaj lingvoj.

Profesoro D-ro Bovet skribis al mi: „La spertoj jam faritaj per uzo de la 
unua: testoj montrus unue tre bedaurindan fakton: manko de lionestem ĉe la 
lernantoj kaj de atento ĉe la ekzamenantoj. Multaj estas kopiitaj de alia lern- . 
anto; tion oni vidas klare ĉe multa! respondoj, kim estas tiom similai. en siai 
eraroj kiel en siaj gustajoj. Tiamaniere objektiva kontrolo ne estas ebla." 
Kaj aliloke en sia letero.li skribas: „Cu vi eble povus mencii tiun malfacilajon, 
kiam vi skribos pri testoj? Diri, ke la celo ne estas atingi bonan rezulton, 
sed havi rezultojn, kiuj respondas a! la vera kapableco de la lernantoj. Por 
scienca laboro oni povas toleri nenian trompon, eĉ ne trompeton."

Mi ne nur tre volonte mencias ĉi tiun deziron de nia altŝatata gvidanto, 
sed eĉ substrekigis la lastajn liniojn skribitajn de li kaj petas niajn kunlabor- 
antojn, atente studadi la ..instrukcion" de Profesoro D-ro Bovet.

Ei] plua eksperimento li povos atenti nur tiujn kunlaborantojn, kiuj forigos 
ĉion malhelpan.

En la raporto de la sekretariino de .Kunlaborado" en la antaua numero 
de IPR sur pago 12 la legantoj trovos tabelon pri la nombro de la gekolegoj 
en 28 landoj, kiuj promesis helpi la testo-laboron. Estas tre dezirinde, ke ankau 
el la 24 (vid. paĝ. 16) landoj, gis nun ne reprezentataj, kelkaj kolegoj anoncu sin 
por ĉi tiu laboro, (kaj eble ankaŭ el la landoj, por kiuj gis nun laboris nur unu 
kolego) skribante rekte al la sekretariino (f-ino Martha Moelke en Sommer- 
feld, Nieder-Lausitz) *),  por ke si sendu testojn. Car la provizo ne plu estas 

*) La kolegoj, kiuj ankorau resendos la ricevitajn testojn, estas petataj, aldoni 
sur aparta papero ĉiujn specialajn sciigojn, kiuj lau ilia opinio ŝajnas gravaj por la 
de iii farita kaj farota laboro. ,
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granda, mi petas, ke oni, anoncante sin, samtempe precize sciigu, kiom da 
testoj oni bezonas. La testo-laboro estas treege grava, pli grava, ol kelkaj 
eble supozas hodiaŭ. Bone kaj 'konfidinde farita de nia flanko, ĝi promesas 
grandan antaŭenpuŝon de nia mondhelplingva ideo — malbone farita ĝi 
taŭgos por nenio kaj forigos la intereson de tiuj rondoj, kiuj celas ..objektivan 
kontrolon" kaj vere sciencan, konfidindan esploron de la tuta situacio. Ni 
esprimu nian dankon al Profesoro D-ro Bovet per diligenta, nepre korekta 
kaj konfidinda kunlaboro!

Pri la geometria instruado en la popollernejoj.
J. K. Haubold, Riesa (Germanujo).

En nia lando (Germanujo) kaj verŝajne ankaŭ en aliaj landoj ankoraŭ ek- 
zistas du opinioj pri la metodo de la geometria instruado taŭga por la instru- 
ado en Ia popollernejoj. Laŭtradicie ia unuj opinias, ke la metodo estu la satna 
en la popo!- kiel en la mezlernejoj. Por tiuj la geometria sistemo karakterizas 
ia tutan instrufakoj Do la instruado komenciĝas per la instruo pri la 
elementaj ideoj de la geometrio (punkto, linio, angulo ktp.), progresas al la 
edroj kaj fine al la 'korpoj. Tiuj unuopaj elementoj estas pritraktataj laŭ la 
postuloj de la scienca sistemo kaj laŭ la metodo de Euklid.

Al tio kontraŭstaras alia opinio, diranta, ke ankaŭ la geometria instruado 
devu ekkonstrui sin sur la ĉirkaŭaĵo kaj ia travivaĵoj de Ia infano. La infano 
staras en realeco ĉirkaŭanta ĝin konkrete. Gi observas la tutaĵon kaj la 
partojn, ĝi elserĉas la problemojn, ties solvo alkondukas al origino, laŭceleco, 
praktikeco, beleco de formo kaj spaco, al la plej diversaj rilatoj de la tutaĵo 
al ĝiaj partoj.

Devus esti tre interesige, koni la diversajn opiniojn pri tiu instruado en 
la diversaj landoj. Pro tio mi petas la gekolegojn helpi min, ke mi povas fari 
enketon pri tio. Tia entrepreno nature ne povas limigi sin rilate al la nomitaj 
ĉefpunktoj, sed ĝi devas koncerni ankaŭ aliajn demandojn estantajn en 
konekso kun ili.

Do, gekolegoj en ĉiuj landoj (krom Germanujo), mi petas vin, respondi al 
mi la jenajn demandojn:

«
L En kiuj lernjaroj kaj en kiom da lecionoj posemajne (kaj en kiuj popol- 

lernejoj laŭ organizaĵo) okazas speciala geometria instruado?
2. Ĉu la geometria instruado okazas por knaboj kaj knabinoj?
3. Kiun taskon havasla geometria instruado latria instruplano? (Bonvolu 

rimarkigi, ĉu la plano validas por via tuta lando, por la distrikto aŭ nur 
por via lernejo.)

4. Kiuj objektoj, materialoj kaj funkcioj devas esti pritraktataj? (Cu laŭ 
la plano?)

5. Kiuj lerniloj troviĝas en la manoj de la infanoj?
6. Laŭ kiaj metodoj estas instruata? (Cu la instruado okazas laŭ la 

sistemo de la geometrio aŭ laŭ la travivaĵoj de la infano ktp.?)
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7. Cu la geometria instruado servas adajn instrufakoj!!, ekz. la matema- 
. tikan, geografian, fizikan, designan, manlaboran (por knaboj kaj knab- 

inoj) ktp. instruadojn?
Mi estus tre dankema al vi, se vi aldonus mallongan lecionskizon pri iu 

ajn pritraktita objekto aŭ funkcio.
Bonvolu sendi vian leteron al
Johs. Kurt H a u b o Id , R ie s a (Germanujo), Altrockstrasse 22.
Jam antaue mi dankas al vi tutkore kaj kolege por viaj afablaj klopodoj. 

Kiam tiu entrepreno sukcesos, espereble mi havos la eblecon, publikigi la 
rezultojn de mia enketo en IPR.

La tempo farigis matura.
D-ro Dietterle.

.... „Ni per tiu metodo pli 
helpos al Esperanto, ol trud- 
ante gin al homoj, tute indife- 
rentaj, kiuj ankorau ne ka- 
pablas kompreni gian util- 
econ.“
(El letero de Profesoro D-ro 

Bovet 15. X. 28.) .

Rigardante atente la tutmondan si- 
tuacion, kai precipe la internacian si- 
tuacion en Europo, oni fakte havas 
multegon por plendi, kaj homo, kiu 
lau sia naturo estas pesimisto, povas 
kvazau „orgii" en pesimistaj ideoj, 
car la tempo de i' Europa mondo 
ŝajnas al li matura al definitiva pereo 
— pro tre diversaj kaj gravaj kialoj. 
Sed pesimista sintenado ne estas pra- 
vigebla, dum kiam vivas homoj kun

• la forta volo, obstini kaj malcedi Siajn 
malhelpajojn kaj dum kiam ekzistas 
ideoj, kiuj kapablas renovigi la homan 
sentadon. Ni, la malmultaj TAGE- 
anoj, havas la firman konvinkon, ke 
unu el ĉi tiuj ideoj estas la mondhelp- 
lingva ideo, enkorpigita en la Esper- 
anto-lingvo. Kaj la tempo farigis 
matura por ĉi tiu ideo. Gi fariĝis tia 
pro ekstera, praktika kialo: la homoj 
hodiaŭ pli ol iam komprenas la ne- 
cesecon de internacia mondhelp- 
lingvo, — kaj pro interna, morala 
kialo: iii pli ol iam sentas la moralajn 

sekvojn de la realigo de la mond- 
helplingva ideo.

Mi ĉi tie volas limigi min tute nur 
al la devoj, kiuj rezultas por la mo- 
derna instruistaro el la internacia si- 
tuacio kaj konstati, ke oni en ciuj in- 
struistaj kaj edukaj asocioj de 1' 
mondo tre klare komprenas la be- 
zonon de ..nova eduko", por ke la 
venonta generacio ne travivu la te- 
rurojn de la pasinta. Mi konstatu, ke 
oni ĉie klopodas solvi la edukan pro- 
blemon en internacia interkonsento 
kaj pro ĉi tiu generala problemo an- 
kau la speciala problemo de mond- 
helplingvo farigis — kaj ĉiam pli far- 
igos — aktuala. Fakte la tempo far- 
igis matura por Esperanto.

Vidu kaj atentu tion, kio okazas en 
la grandaj naciaj unuigoj de instru- 
istoj. La laborojn de la Germana 
l nstruisto-!. Gluigo por 1929 ka- 
rakterizas la terno: „La lernejo en la 
servo de 1' repacigo de la popoloj." 
Sama la situacio en Francujo kaj 
Anglujo! Cu oni povos, diskutante 
tian temon, preteriri la demandon kaj 
postulon de internacia heipimgvo? 
Sed en la naciaj instruisto-umuigoj la 
problemo — ĉar ne ekzistas divers- 
lingveco — ne estas sentata tiel urga, 
kiel en la internaciaj instruistaj kaj 
edukaj asocioj.

Mi citu nur la plej ĉefajn: La 3.—15.
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de Augusto 1927 „1 m e rnaci a
Laborrondo por Renovigo 
de 1' E d u k a d o“, sub la pre- 
zido de Profesoro D-ro Bovet kun 
120(1 partoprenanto! arangis kon- 
greson en Locarno. Gi aranĝos sian 
novan kongreson 1929 en Helsingor- 
Danujo. La kongresano! en Locarno 
estis tre kontentigita! rilate multajn 
punktojn de la programo, sed ĉiuj 
sentis la malfacilaĵojn de la lingva 
diverseco kaj oni povas supozi, ke pri 
gi oni diskutos en Helsingor. Atentu 
la nomon de ĉi tiu granda asocio, kiu 
jam aludas la tutan programon „Re- 
novigo de 1' Edukado."

La .Alti n d i e <1 e r a c io de 
Edukaj Asocio j" (kiitime kon- 
aia. sub sia angla nomo ,.World-Ee- 
deration") kongresis de la 7.—12. de 
Augusto 1927 kun 7500 personoj en 
Toronto. Gia celo estas konstati: 
„kion kapablas la edukado, por ga- 
rantii la. mondpacon?“ Gia 5. komi- 
tato akceptis rezolucion jenan: „la 
komitato rekomendas al la delegitara 
kunveno kaj al la gvidantoj de la Fe- 
deracio, senprokraste entrepreni ion. 
por starigi komisionon, kiu enketu pri 
la internacia lingvo, precipe rilate 
gian praktikan uzeblecon por la celo: 
de la Federacio."

La venonta kongreso de tiu Fede- 
racjo okazos 1929 fine de Julio kaj 
komence de Augusto en Geneve, An- 
kau gin prezidos nia altsatata sam- 
ideano, la famekonata pedagogia 
scienculo Profesoro D-ro Bovet.

Tute sendepende de la nomata Fe- 
deracio, sed interkonsente ■kaj amike 
kun gi, laboras la „1 n t e r n a c i a 
Federacii) de Asocioj I n- 
s t r u i s t a j“, kiu havas anaron de 
ĉirkaue 500 000 gekolegoj. Giaj lastaj 
delegitaroj kunvenoj okazis 1927 en 
London kaj 1928 en Berlin. Je la fino 
de la Berlin-a kunveno nia sveda ko- 
lego (lie Esperantisto, sed favora al 
Esperanto) Bjerke faris — kaj oni ak- 

ceptis gin — ' la jenan proponon: „La 
kongreso rekomendas al la federacioj 
aligintaj, studi ia demandon de inter- 
nacia helplingvo kaj disvastigi inter 
siaj membroj la studadon de la ek- 
zistantaj helplingvoj.**

Atente leginte ĉi tiun mallongan 
skizon de la internacia situacio en la 
instruistaj kaj edukaj asocioj, la leg- 
antaro certe konsentos min: „La 
tempo farigis matura por ni.“ La 
kampo estas preparita. Ni nun estu 
pretaj, semi en gi la Esperanto- 
semon, ni ne hezitu, eluzi la taŭgan 
okazon por propagando vigla kaj 
energia inter rondoj, en kiuj oni certe 
komprenas au baldau komprenos, ke 
Esperanto forigos la tedan divers- 
lingvecon por iliaj kongresoj kaj ke 
Esperanto alportos taugan ilon por 
efektivigi ilian programon, kiu celas 
novan edukadon.

Pri ĉi tiu situacio mi parolis dum 
la kunveno de la Saksa Esperanto- 
Instruistaro en Meissen, 4. de No- 
vembro de ĉi tiu jaro. Gi prezentas 
novan 'laborprogramon 'por nia TAGE,. 
Gar en nia interglacia asocio la saksa 
instruistaro per sia nombro ludas la 
plej gravan rolon kaj ĉar la tuta 
laboro por IPR estas transdonita al 
gi, mi opinias, ke gi devas fari la mm- 
ajn pasojn, por efektivigi la novan 
laborprogramon. Dum mia referato 
mi precipe ankau akcentis tion, ke la 
situacio por ni estas des pli favora, 
ĉar en du el la tri nomitaj internaciaj 
federacioj Profesoro D-ro Bovet 
ludas tre gravan kaj ĉefan rolon. En 
letero, kiun li skribis al mi, li kon- 
sentas min, ke ni eluzu la situacion. 
Ankau la kunveno de la saksa instru- 
istaro unuanime konsentis dum sia 
kunveno en Meissen. Estas nun la 
demando: Cu ni partoprenti oficiale 
en Helsingor au en Geneve? Mi 
proponas Geneve pro diversaj kialoj: 
1. ' gis tiam ni havos ankorau sufiĉe 
da tempo. 2. la kongreson en Geneve
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Varbu abonantojn por IPR!! Ni atingu la unuan milon!!

prezidos Profesoro D-ro Bovo;, 3. 
Deneve estas ia centro de la Esper- 
anto-movado kaj tie ni trovos taŭgajn 
helpant<;jn. d. Esperanto jam staras 
sur ia tagordo de la „World Feder- 
ation". Ebie oni tie — mi uzas la 
vortojn el ia citita letero de Profesoro 
D-ro Bovet — povos „instigi, ke unu 
el ia plej gravaj sekcioj estu organiz- 
ata kiei la Praha konferenco, t. e., ke 
oni traduku nur en Esperanton. Oni 
povus elekti, ekzemple, ia sekcion pri 
paca instruo, au iun alian. Se la afero 
bone marŝos, tio estos bona propa- 
gando por Esperanto. La partopren- 
antoj povos kompreni, kiei pii facile 
la laboro marsas en tiu sekcio, ot en 
aliaj, kie oni tradukos diverslingven. 
Ni opinias, ke ni per tiu metodo pli 
helpos al Esperanto, ol trudante gin 
al homoj, kiuj ankorau ne komprenas 
gian utilecon. Certe por tio ni be- 
zonos kunlaboron de Esperantisto]: 
ni devos esti certaj, ke venos Esper- 
antistoj, kies gepatraj lingvoj gene- 
rale ne estas uzataj en kongresoj, do, 
kiuj havos avantaĝojn je tiu traduk- 
maniero, ekz. slavoj k. s. — Ni tute 
konsentas, ke estas plenvalore, ke 
instruistoj Esperantistaj venu ĉi tien 
multnombraj." —

Do, la saksa instruistan kun DAGE 
ha: IPR, kies laboro bazigas premos 
sur la Saksoj, faros ĉion, por helpi 
lp laborda’ proponitan de mi kaj ak- 
ceptitan de iii unuanime. Kompren- 
eble la ĉefa kondiĉo restos, ke Pro- 
fesoro D-ro Bovet povos arangi ion, 
kio valoros nian partoprenon en 
Geneve. Mi sciigos la legantaron de 
IPR pri tio kiel eble plej baldau. Sed 
la tempo urĝas. Ok*)  monatoj ne estas 

*) Mi verikis la artikolon jam en No- 
vemBro 1928!

longa prepartempo por afero tiom 
internacia. Nur se ni sukcesos, arangi 
cion tule internacie, ni sukcesos. Tute 
ne helpos ion la partopreno de kelk- 
centoj de germanaj kaj saksaj instru- 
istoj. Pli bone ol lti partopreno de 
eble 200 germanai instruisti j erik n 
la partopreno de 100 instruistoj el 
30—40 landoj.

ĉe ni entreprenos la aluditan nov an 
laboron, kelkaj gekolegoj kompren- 
eble ne povos partopreni la je la 
sama tempo 'okazontajn internaciajn 
Esperanto-kongresojn de UEA kaj 
SAT en Budapest kaj Leipzig. Sed 
la gvidantoj kaj la anaroj de la nom- 
itaj internaciaj Esperanto-asocioj 
certe komprenos, ke ni pli utilos al 
iii kaj al la tuta Esperanto-movado, 
limigante nin je ĉi tiu nun gravega 
kaj urga tasko. Ni, en TAGE, v olas 
helpi ilin ambau. Niai TAGE-anoi 
havas la rajton, aparteni kiel mem- 
broj al la unu au al la alia aii eĉ eble 
al ambau. Kune laborante kiel ge- 
kolegoj ni restos neutralaj rilate la 
Esperanto-organizajojn. Ni — same 
kiel IPR, nia gazeto , kiis gekolegoj 
kunlaborantaj por la mondhelplingva 
ideo, restos ankau politike neutralaj. 
Ciu rajtas, disvastigi Esperanton en 
asocioj, kiuj havas krom la pedagogia 
ankau politikan celon. Sed o f i c i a Ie 
TAGE povos partoprem kongresojn 
nur de politike neutralaj asmo de 
instruistoj kaj edukistoj. La 3 supre- 
cititaj, la ..lnternacia Laborrondo por 
Renovigo de 1' Edukado", la „Mond- 
federacio de Edukaj Asocioj", la „Fe- 
deracio lnternacia de Asocioj Instru- 
istaj" estas tiaj. Antau iii ni estonta- 
tempe klopodu esti reprezentataj 
oficiale. Ankau pta ĉi tiu frote mo oni 
konsentis min en MeĴssen.

Mi petas nian legantaron senpro- 
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kraste sciigi TAGE aŭ min persone 
(Leipzig W. 31, Seurnestrasse 10), ĉu 
oni konsentas la planon, partopreni 
la kongreson de „World Federation" 
en Geneve. La tasko por ni ĉiuj 
estas ne facila, tarnen realigebla kaj 
fruktodona. Certe, se ili klopodos 
ĝustatempe ĉe siaj registaroj, kelkaj 
kolegoj en ĉiuj landoj sukcesos, hav- 
igi al si tre baldaŭ financan subtenon 
por la vojaĝo al Geneve. Mi estus 
tre danka, se mi tre baldaŭ ricevus 
respondojn al mia propono en formo 
de simpla poŝtkarto, sur kiu oni 
skribu:

L ĉu oni konsentas'la proponon 
ĝenerale.

2. ĉu oni intencas partopreni la 
kongreson en Geneve.

Ju pli .da konsentaj respondoj, des 
pli facile por nia altŝatata Profesoro 
D-ro Bovet, aranĝi la tutan aferon 
laŭ maniero, kiu promesas sukceson.

Ni raportos en IPR pri la respondoj 
ricevitaj kaj publikigos la nomojn de 
niaj gekolegoj, kiuj estos pretaj, per- 
sone partopreni la kongreson en 
Geneve.

La tempo por nia nova propagando 
fariĝis matura. La kampo estas pre- 
parita. Ni nun semu; certe la rikolto 
ne seniluziigos nin.

Kongreso de la Mondfederacio de Pedagogiaj societoj
(fondita en San Francisko)

de 25-a de Julio ĝis 4-a de Aŭgusto 1929 en Geneve.

Kio estas la Mondfederacio?

La Mondfederacio de Pedagogiaj So- 
cietoj estas organizacio, kiu unuigas la 
pedagogajn fortojn de ia tuta mondo kaj 
penas, kunigi la aŭtoritatulojn de ĉiuj 
landoj per interrilatoj de ĉiu al la aliaj, 
La mondfederacio celas ne nur la unuec- 
igon de la pedagogia ideo en 63 suve- 
renaj ŝtatoj, sed ĝi volas ankaŭ trovi la 
ĝeneralajn elementojn de la eduko, por 
ke tiuj povu servi al la bono de ĉiuj 
ŝtatoj. Sekve ĝi estas movado de gran- 
dioza kunlaborado, baziĝanta sur la kon- 
vinko, ke la estonteco dependas de la 
edukado de 1’ nuntempaj infanoj.

Historio de la Mondfederacio.
Ce la fino de la mondmilito ĉie estiĝis 

la bezono, trovi agadkampon, sur kiu la 
naeioj povis interalproksimiĝi — kampon, 
malproksiman de la delikataj demandoj 
politikaj, ekonomiaj kaj religiaj. Oni in- 
terkonsentis, serĉi rimedon, por ekstermi 
la malamon de Ja homoj kaj anstataŭigi 

ĝin per spirito de konkordo, bona volo 
kaj justeco.

La Pedagogia Societo de Usono (Nati- 
onal Education Association) kredis eduk- 
adon la konstrua forto, kiu unuavice 
povus servi, por certigi la progreson de 
la civilizacio. Tial ĝi komisiis sian ko- 
mitaton por rilatoj eksterlandaj, ike ĝi el- 
laboru programon de mondkongreso por 
edukaj problemoj. En multaj ŝtatoj tiu 
propono renkontis entuziasman eĥon, kaj 
la kongreso en San Francisko, okazinta 
en Julio 1923, estis vizitata de ĉirkaŭ 600 
partoprenantoj el 60 diversaj landoj. Eĉ 
keikaj registaroj sendis oficialajn delega- 
ciojn. Tiam estis decidate, okazigi tian 
kongreson post po du jaroj; la unua 
okazis 1925 en Edinburgh, la dua en To- 
ronto 1927, kaj la tria okazos en Geneve.

La konstanta organizacio.

Unu el la plej gravaj rezultoj de Ja kon- 
greso en San Francisko estis la kreo de 
konstanta organizacio: la Mondfederacio 
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de Pedagogiaj Societoj, kies ĉefaj celoj 
estas jenaj:

„Blcfaro de amikaj, bonvolaj kaj kon- 
fidaj rilatoj inter la nacioj;

kreo de plena libereco de la rajtoj kaj 
privilegioj de ĉiuj ŝtatoj, al kiuj ajn raso 
kaj religio iii apartenas:

simpatia akcepto' de grandaj faroj kaj 
ellaboraĵoj de asoi el aliaj nacioj kai 
rasoj;

certigo de pii ekzakta informado kaj 
•pli objektiva prezentado de faktoj per 
instruiloj kaj lernolibroj;

veko kaj evoluigo de la senco por in- 
ternacia moralo en la kproj de 1’ junul- 
aro;

sed precipe: en ĉiuj lernejoj de la 
mondo atentigi pri la unuajo, kiun formas 
la tuta homaro, por pli klare ebri on tri la 
absurdecon de J’ milito; akcelado de la 
spirito de J’ paco, kiu bazigas sur vera 
patriotismo, km estas amo al la -propra 
patrujo kaj ne malamo kontraa aliaj 
landoj kaj popoloj.

La Geneve-a Kongreso.
La kongreso en Geneve okazos lau vere 

internacia piano kaj estos plej multe in- 
teresa por la pedagogo: de ĉiuj landoj. 
Estas kompreneble, ke la laboro por kon- 
ferenco tiom ampleksa estas dividota en 
diversajn sekciojn. Krom la kunsidoj 
de la diversaj sekcioj, en kiuj oni pre- 
zentos kaj diskutos la referatojn pri la 
koncernaj pedagogia! bra.nĉoj. estas pro- 
jektitaj kelkaj ĉefkunvenoj, kunigantaj la 
sekciojn, en kiuj la kongresanoj havos 
okazon, audi bonfamajn parolantojn pri 
problemoj internacie interesaj.

Jenaj sekcioj estas formitaj (iii okaz- 
igos siajn kunsidojn antautagmeze, evit- 

ante kiel eble plej multe konfliktojn en la 
hortabelo):

1. Instruistaj kaj gepatraj unuigoj. La 
nova internacia societo ..Home and 
Schoal" (Familio kaj lemejo).

2. Edukado kaj sano.

.(. Eduko praktika (En diferrnco de la 
profesia eduko).

4. Instruistaj unuiĝoj kaj lernejara ad- 
ministrado lau internacia vidpuntkto.

5. Internacia kunlaboro kaj bona volo 
(Generalaj demandoj).

6. Same (Preparo de la geinstruistoj).
7. Kiel la spirito de internacia kun- 

laboro kaj interkomprenigo . povas esti 
enkondukata en la lernejojn? (Programo 
de la Ligo de f Nacioj).

8. La malfacile edukebla infano,
9. Kamparanaj vivo kaj edukado.
lti. Edukado de infanoj dum la antau- 

lerndeva ago.
11. La rilato inter lernejo kaj societo.
12. Eduko, gazetaro kaj publiko. .
13. La internaria stalo de bibliotekaj 

aferoj.
J4. De la lernejo ai metiejo (Programo 

de la Internacia Laboroficejo).

La laboro de la diversaj sekcioj estos 
ilustrata per ekspozicioj. Komunaj ves- 
peraj kunvenoj donos okazon, audi la de- 
legitojn de la diversaj nacioj. Plue estas 
projektitaj: la prezento de lernejaj filmoj, 
la festado de la Svisa nacia festo kaj, se 
eble, festprezentado, organizita de s-ro 
Jaques Dalcroze, vizitoj en la sekretari- 
ejo de Ja Ligo de 1’ Nacioj kaj de 1’ Inter- 
nacia Laboroficejo, kies kunhelpo en la 
ellaborado de 1’ generala kongrespro- 
gramo estos tre utila al ĉiuj kongresanoj.

(Anoncu vian aligon al s-ro M. Gold- 
berg, Leipzig-Oetzsĉh, Im Lumbsch.)

Simplaj korespond-anonocoj 
senkostaj - por abonantoj de IPR kaj por viaj kursanoj!
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Mondkonferenco por Nova Edukado
de 8-a ĝis 21-a de Augusto 1929 en Helsingor (Hanujo).

(V-a internacia konferenco de la Internaeia Laborrondo por Nova Edukado.)

Ĉeftemo:
La nova psikologio kaj instruplano.

Estas la celo de Ja konferencoj de tiu 
mondligo, kunkondukadi ciujn, kiuj provas 
realigi da novajn idealojn en la edukado 
— por interŝanĝi ideojn kaj plifortigi tiujn 
ligilojn, kiuj kunigas pionirojn de la eduko 
en la tuta ■

Helsingor estas nnu el la plej belaj 
urboj malnovai de D >:mum. Gi -ituas Se 
la maro ko, meze de rn e pejzago. Gia 
bonkonata kastelo Kronberg estos la 
ĉefa sidejo de la konferenco.

Kursoj kaj porstudaj grupoj.
Krom la paroladoj okazos kursoj kaj 

porstudaj grupokunsidoj. La partopren- 
ontoj estas petataj, antaue enskribigi sin 
por tiaj kunsidoj, por ke kontinua labor- 
ado estos ebla. Gis nun esme inienciiai l.... 
sekvontaj kursoj ka i porstuda: grupnkun- 
sidoj: la demando de instruplano, psiko- 
logio de la nova eduko, ekudado per lau- 
plana farado, la filosofio de la nova 
eduko, la „nova lernejo" en praktiko, in- 
fano kaj arto, infano kaj religio, porin- 
struista studado, individuo- kaj tipo-psi- 
kologio, Dalton-plano, Decroly-metodo, 
Winneteka-tdnniiko, plenkreskula sinform- 
ado en giaj rilatoj al progresema eduko 
en lernejoj, edukado al internaciemo. — 

..Aliaj grupoj estas ekestantaj.

Estos Inter la parolantoj jenaj:

El Grand-Britujo: 'Anmmot D-ro Percv 
Nunu, D-ro C. W. Kimmins, Miss Grace 
Oven, Mrs. Beatrice Ensor, D-ro Lloyd 
Storr-Best, Mr. F. P. Armitage, Mr. H. O. 
Dent, Mr. J. Compton.

(Skotlando) D-ro W. Boyd, Mr. Neii, 
S. Snodgrasz, Prof. W. Mc Glelland.

(Gvalujo) Prof. Cavanagh, Mr. G. H. 
G reen.

El Usono: D-ro Harold Rugg, Mr. 
Burton Fowler, D-ro H. Overstreet, Miss 
Helen Pankhurst, D-ro R. B. Raup, D-ro 
A. M. Ayer.

El Germanlando: D-rino Elisabeth 
Rotten, D-ro K. Levin, D-ro F. Karsen, 
W. Karsen, D-ro Leo Weismantel, D-ro 
Rosenthal, Paul Geheeb.

El Francujo: M. Georges Bertier, M. R. 
Cousinet, Prof. A. Vulliod.

El Svisujo: Prof. J. Piaget, D-ro 
Adolphe Ferriere, H. Tobler, D-ro O. 
P.fister, M. R. Nuszbaum.

El Austrujo: D-ro P. Dengler, Prof-ino 
Baer-Frissel.

El Belgujo: D-ro O. Decroly, Mile. Ha- 
maide.

El Danujo: I. G. Arvin, H. Begtrup, A. 
Vedel.

El Poluto: D-ro J. Mllohjvvska. D-ro
H. Rowldf

El Hindujo: Rabindraniath Tagore.
(Anoncu vian aligon al k-o M. Gold- 

berg, Leipzig-Oetzsch, Im Lumbsch.)

Raporto.
La asocio „Genootschap van Leeraren 

aan Nederlandsche Gymnasien" estis 
starigata la 6-an de Augusto 1^,30? *Gi 
celas: akceli la floradon de la gimnazia 
instruado; prizorgi la socian kaj financan 
bonstaton kaj la juran situacion de giaj 
instruistoj; kaj kreskigi amikecon inter la 
membroj.

En krnmmormm kue la ..Algemeene 
Ve-eenining jan i.ee'aren by het MiHel- 
baar Onderwys, A. V. M. O." la asocio 
eldonas la ĉiusemajnan gazeton „Week- 
blad voor Gyi:it:asi.ril en MmJGlm.ir 
Onde^vs".

La 1-an de Junio 1927 la nombro da 
membroj estis 618, el kiuj 561 funkcias ĉe 
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gimnazioj kai liceoj: .112 esias samtempe 
membroj de A. V. M. O.

Je la 2-a kaj 3-a de Septembro 1927, 
la asocio havis sian 97-an jarkunvenon 
en Arnhem, en la (konstruajo Masis Sa- 
crum. En la kunsido de da 2-a, post mal- 
ferma parolado de la prezidanto, D-ro W. 
F. de Groot, el Hago, prelegis s-ro Prof. 
H. Bolkestein pri „La arto en ia vivo de 
la Grekoj". La tuta prelego aperis en 
la gazeto Tvdschriit voor Geschie-dnis 
(aprilo 1928).

En la kunsido de la 3-a, la ktmestant- 
aro rajtigis la komitaton, fari la necesajn 
arangojn preparantajn a' ekfunkciado de 
privata docento (lektoro) pri didaktiko 
kaj metodo de la klasikaj lingvoj kaj 
antikva historio ce unu el la Universi- 
tatoj.

Post tio, s-ro D-ro M. J. Pattist ekhavis 
la parolrajton por sia referato ..Prepara 
klaso kiel ponto inter unua- kaj dua- 
grada instruado". D-ro Pattist alvenis 
a' la jenaj konkludoj: I. La socia jiis*ec.o  

postulas daurigou de unu komuna, sed 
adaptebla tipo de unuagrada lernejo. 2. 
La postuloj de la duagrada instruado 
estas tiel malkonformaj kun la bazo, kiun 
la unuagrada lernejo siaflanke opinias 
donota, ke oni ne povas konstati kontinu- 
econ inter ambau gradoj. Tial necesa 
estas aparta dujara klaso preparanta al 
la duagrada lernejo. 3. Tia preparanta 
klaso devas havi 'okon en 'a unuagrada 
instruado.

Tiu referato aperis en 'a „Weekb'ad 
voor Gvmnasiaal en Middejlbtar Onder- 
wvs“, 24-a jaro, n-ro 1, p. I0—37.

Post priparolado de gi en la matena 
kunsido, sekvis posttagmeze ekskurso al 
la Mttzeoparko „Nederlandsch Openlucht- 
museum", kiun la ekskursantoj vizitis sub 
gvidado de s-ro van Erven Dorens, Di- 
rektoro de 'a muzeoparto kaj de la urba 
muzeo en Arnhem.

(La raporton, verkitan de la 1-a sekre- 
tario s-ro W. E. Engelkes, tradukis D-ro. 
C. Baart de la Faille.)

Cu ni progresas iro rapide?
W. Hahn, Gohlis-Dresden, prezidanto dela Esperanto-aspcio de Saksaj geinstruistoj.

Observante la esperantan ..
inter la Saksa instruistaro oni devas kon- 
stati ĝojigajn progresojn. Tion jam mon- 
tris la statistika broŝuro*)  de la jaro 
1927, kies enhavo estas superita per la 
progresoj de ia lasta jaro. Jen kelkaj 
faktoj: En Saksujo estas pli ol 800 gein- 
struistoj, kiuj scipovas Esperanton; 326 
el ili estas pagantaj membroi de la Es- 
peranto-Asocio de Saksa: geinstruistoj: 
127 faris la ekzamenon ĉe la Esperanto- 
Instituto por la Germana Respubliko. En 
46 urboj kaj rilagoj Esperanto estas i.n- 
struata en la. lernejoj. La ministerio por 
popolklerigo donas financan helpon por 
la instruistaj esperantaj kursoj de la 
asocio. Krom tio en kelkaj distriktoj la

*) La germanaj gelegantoj de I. P. R. 
jam ricevis la statistikon. Por la neger- 
manaj abonantoj ni enmetas ekzempleron.

lernejaj inspektoroj mem arangis porin- 
struistajn kursojn, kies kostojn la minis- 
terio tute prenas sur • . La granda
Saksa instruista asocio astas tre favora 
al Esperanto kaj subtenas la Esp.-aso- 
cion ankau per mono. En la distriktaj 
asocioj Esperanto estis ofte en la tag- 
ordo. La fakaj gazetoj „Sachsische 
Sshuizeitunĝ" kaj „Leipziger Lehrer- 
zeitung" multe helpis al nia afero repres- 
ante varbartikolojn kaj ĉiusemajnajn sci- 
igojn.

Tiuj progresoj kaj sukcesoj ne venis 
de si mem. Ni atingis ilin nur dum mult- 
jara senlaca laboro lau la devizo;
„Ec guto malgranda, konstante frapante-, 
traboras la mondon granitan.11

Sed la afero havas ankaŭ alian flankon. 
Niaj gekolegoj forlasintaj la kursojn volas 
praktike uzi Esperanton. Ili volas inter- 
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rilati kun gekolegoj en la tuta mondo kaj 
priparoli kun iii pedagogiajn, sciencajn, 
profesiajn ktp. demandojn. La infanoj de 
niaj esp. klasoj deziras korespondadi kun 
esp. gelernantoj en aliaj landoj. Pro tio 
estas necese, ke Ja esp. instruistaro en 
allaj nacioj pli ol gis nun plenumu niajn 
petojn pri internaeiaj peresperantaj inter- 
rilatoj, kiujn ni nepre bezonas. Per aligo 
al Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Es- 
perantistaj (TAGE), per la kunlabcradc 
ĉe nia gazeto I. P. R„ per la uzado de la 
Internacia Lerneja Servo tiuj necesegaj 
interrilatoj estas tute facilaj. Iru tiujn 
vojojn, kolegaj gesamideanoj; vi treege 
helpos al ni, al la tuta movado. Kie 
mankas esperantaj geinstruistoj, tie aliaj 
kleruloj prenu sur sin tiujn internaeiajn 
Interrilatojn.

La fakto, ke en iu lando Esperanto pro- 

gresas, estas certe tre gojiga. Sed ĉiuj ■ 
sukcesoj estas vanaj, se la aliaj landoj ne 
sekvas. Na afero ja estas internacia, kaj 
la progresoj en unu lando antauenigas 
la movadon en alia. Pro tio la Saksa 
esperanta instruistaro eldonis sian du- 
lingvan statistikan broŝuron, kiu espere 
estas uzota multfoje por propagandaj 
celoj inter la internacia instruistaro.

Al la alilandaj gekolegoj mi konsilas: 
ne plu retenu vin tro modeste! Propa- 
gandu inter la kolegaro kaj en la lernejoj, 
kaj efektivigu lau via povo la interna- 
ciajn interrilatojn. Tiam ni baldau aŭdos 
pri viaj sukcesoj kaj progresoj rilate al 
instruistoj kaj lernejoj, kaj tiujn sciigojn 
ege deziratajn kaj nepre bezonatajn ni 
uzos por niaj celoj. Tiu cirklo enhavas 
la solvon de la problemo. Ni agu lau tio!

Sn.ierna.cia ligo de Patrinoj Kaj Edukistinoj.
Al la Paco per 1' A n io 
Por la Paco

Celo de la Ligo:
Igi la Militon neebla forigante Malamon.

La patrinoj aligantaj al la Ligo pro- 
mesas enradikigi en la spiriton de siaj 
infanoj:

la amcn
al ila familio 
al la patrujo 
al la homaro

La patrinoj devas eduki la infaneton, ami 
ĉiujn membrojn de sia familio.

La patrinoj devas poste inspiri al la 
gejunuloj fratajn sentojn por ĉiuj homoj 
de sia gento kaj de sia lingvo.

La patrinoj devas fine konvinki ĉiujn 
ĉirkau si pri la neceseco, ami ĉiujn 
homojn el iu ajn nacio.

Ili tiel kunlaboros diskonigi tiun belan 
kondutmaksimon de Montesquieu:

„Se mi scius ion por mi utilan kaj mal- 
utilan por mia familio, mi gin forjetus el 
mia spirito.

Se mi scius ion utilan por mia familio 
kaj maiutilan por mia patrujo, mi pensus 
ĝin forgesi.

Se mi scius ion utilan por mia patrujo 
kaj malutilan por Europo kaj la homaro, 
mi gin rigardus kiel krimon."

Fine, la patrinoj, per sia ĉiutaga ek- 
zemplo, devas pruvi, ke la amo sin 
montranta per oferoj konsentitaj al la 
konkordo kaj la paco, povas sola venki 
la egoismon, fonton de ĉiuj malpacoj kaj 
doloroj de iii naskitaj.

Generala Sekretariino por Franolando: 
S-ino Eidenschenk-Patin, eks-anino de la 
Sapera Konsilantaro de la Publika In- 
struado, Kavalirino de la Honora Legio 
O. 1. Bernv-Riviere, par Vic-sur-Aisne 
(Aisne-Franolandc).

Sekretariino por Frcmdlando: S-ino H. 
Kriegk, 38 ruc Laharpe, Le Bcuseat-Bcr- 
deaux (Franclando).

Kasistino: S-ino J. Forsaus, 7 rue Croi- 
zillac, Bordeaux (Franclando). (Poŝt- 
ĉeka konto n-ro 336.93 Bordeaux.)
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Internacia Esperanio-Muzco
Wien (IEMW) — stata institucio!

La 30-an de Sept. 1928 „Nationalbiblio- 
thek — Wien" Garna imperiestra) nome 
de Ministerio por Instruafero! subskribis 
kaj transdonis al ni kontrakton, kiu en- 
havas jenajn punkton:

1. La unuigo .Internacia Esperanto- 
Muzeo Wien“ transdonas proprare al Na- 
tionalbibliothek en Wien ĉiujn ricevitajn 
kaj ricevotajn libro’», broŝuron’, jur- 
nalojn, flugfoliojn 'ktp.

2. Nat. Bibi. (N. B.) starigos ĉi tiun 
havajon kiel .Corpus sepairatum" (ko- 
lekton apartan) kaj traktos kaj ad- 
ministros gin sammaniere kiel la hav- 
ajojn akiritajn de ĝi mem.

3. La membroj de la unuigo guas la 
pris ilegion, ke ie montro de ilia valiJanta 
membrokarto la uzanibile:oi por la 
presaj- kaj gazetlegejoj estas eldonata’ 
al iii senpage. Ili ankaŭ rajtas prunte-

■ preni senkoste ne nur Esperanto-librojn, 
sed ankau ĉiujn aliain librojn de N. B.

4. Ois kiam N. B. povos disponigi 
apartajn ejojn por starigo de la ricev- 
ita; objektoj, gi provizore disponigas 
ĉambron 46 en A^^^^tinerstdckl kiel pro- 
vizoran deponejon. La definitiva solvo 
de la priloka problemo okazos post trans- 
lokiĝo de la presajkolekto de N. B. en 
Novan Kastelon.

Per tio evidentiĝas, ke IEMW ne estai 
privata, kiel ŝajnis unue al kelkaj, sed 
:u:v oficiala, ŝtata alero. N. B. respond- 
ecas por ĉiu enveninta materialo.

La malfermo de Internacia Esperanto- 
Muzeo okazos la 30-an de .Julio |9_>9 antau 
la XXI-a kongreso en la festsalonego de 
N. B. en ..Hofburg" (iama imperiestra kas- 
tel o).

Komence de 1929 la samideanaro havos 
la okazon, legi en gazetlegejo grandan 
aron da Esperanto-gazetoj kaj en presaj- 
legejo la imuan milon da Esperanto- 
libroj.

Via tasko estas, pliriĉigi la kolekton, 
por ke je la malfermo IEMW disponu pri 
granda materialo. Pro tio sendu afable:

La eldonejoj siajn librojn, broŝurojn 
ktp.: la gazetadministraroj siajn jurnal- 
ojn a) regule de januaro 1929, b) la gis 
fino de 1928 aperintajn numerojn: la 
verkintoj siajn verkojn: la samideanaro 
a) librojn ktp., b) krome gi anigu kiel 
membro kun almenaŭ t.irai sv. fk. Uli, 
necesaj por afranko ktp., c) gi raportu 
en sia uncia gazetaro pri la Muzeo kaj 
sendu al ni la koniceiniain gazetojn.

En la libroin IEMW sur aparta „Ex 
libris" enskribos: .Donaco de . . .“ Vi 
ricevos .Oficialan Dankleteron de N. B.“ 
kaj membrokarton por la arnĝimoj: 
krome ĉiu donacinto kaj sendinto de 
nacia gazeto kun koncerna arukolii ri- 
cevos la baldaŭ aperontan novan iilustr- 
itan gvidlibron „WIen kaj Niederdster- 
reich".

La nomojn ni publikigos.

Unua Esperanto-Unuigo, fondita en 
|907, decidis, dediĉi sian riĉan biblio- 
tekon kaj arĥivon al IEMW'.

linitu aliaj ĉi tiun noblan agoni

Leteradreso: Internacia Esperanto- Mu- 
zeo, Wien I, Annagasse 5.

Por la Loka Kuratora Komitato 
de Int. Esp. Muzeo Wien: 

Steiner, prez.
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Kiu iui sendas sian abonon,
heipas ai piua kresko do IPR.

iiliiii^liiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiilHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Nova Presejo.
Kiam Novaj Tempoj 1924 kaj 1925 travivis danĝeran financan krizon, ni iris en 

la presejon de D-ro Kari Pickert, Leitmeritz. Sekve de favoraj prezoj ĉe Picikert 
Novaj Tempoj kaj poste Internacia Pedagogia Revuo baldaŭ resaniĝis. Se IPR 
hodiaŭ forlasas la presejon de Pickert, ni ne forgesas danki al ĝi por la kelkjaraj 
servoj, kiujn ĝi faris al nia movado.

IPR nun iras al ..Heroldo", ĉar ni kredas, ke
1. nia Revuo havos pli bonan kvaliton
2. Heroldo povos grave subteni nian movadon per propagando.
Ni ne volonte ŝanĝis Ia presejon, sed ni opiniis, ke la evoluo de IPR postulas tiun 

paŝon.

jarlibro de TAGE — Adresaro — ne aperas.
La nombro de la ĝis nun (10.1.1929) menditaj adresaroj ne montras la bezonon, 

kiel ni supozis, kaj kiel estas necesa por garantii eldonon de ampleksa kaj rnulte- 
kosta jarlibro sen deficito.

Ni nepre evitos ripeti la malagrablan sperton, kiun ni faris post la eldono de ia 
Jarlibro 1925. Ni serĉis kaj trovis pli efikan kaj tamen maipli multekostan rimedon 
por propagando, kaj ni esperas, ke sur tiu vojo ni plej bone servos al la plua kresko 
de nia movado. El n-roj 11/12, 1928 kaj 1, 1929 vi vidas, ke nia rezigno rilate la Jar- 
libron ne estas signo de malforto, sed de konscia koncentrigo de niaj fortoj.

La jam senditan pagon por la adresaro bonvolu kalkuli en vian abonon por 1929 
aŭ 1930.

Ni petas vian pluan konfidon al nia laboro.

Helpantoj en la administrejo.
La dankon de la abonantaro meritas la kolegoj Schonherr-Dresden, Michael, 

Achilles, Spange, SchnPlIer, Laudel-Leipzig, kiuj oferis multan tempon por la ekspedo 
de IPR dum 1928.

Ai la abonantoj de IPR.
Bonvolu atenti la agentejon de via lando kaj sendi al ĝi vian abonon.
La germanaj abonantoj sendu al Ĝirokonto (ne poŝtĉekkonto!!) ..Esperanto- 

Vereinigung Deutscher Lehrer", Leipzig-Leutzsch N-ro 27.857; Ja Saksoj 'al Karl 
Schonherr, Dresden, ĝiro Dresden 30.560 aŭ poŝtĉekkonto Dresden 112.617.

La ne-germanoj sendu al sialanda agentejo aŭ al la nova administranto Karl 
Krober, Weststr. 4, Riesa, Germanujo, poŝtĉekkonto Dresden 110.715.

La poŝtĉekkonto Goldberg, Leipzig 204 10 akceptas pagojn nur ĝis Majo 1929.
Pro likvido de ŝuldoj el pasintaj jaroj vin turnu nur al Goldberg, Jm 

Lumbsch, Oetzsch b/Leipzig.
Goldberg nun laboras kiel sekretario de TAGE.

la venonta numero aperos la l-an de marto.
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Tutmonda E^jp^irantisla Pedagoga Servo (TEPS)
estas racia utiligado de kolektiva korespondo inter geinstruistoj el tutmondo 
por esperanta kaj nacilingva gazetaro.

Sendu ĉiumonate artikolon pri vialandaj lernejo kaj instruistaro; Si nepre 
aperos en TEPS-Informilo 16-paĝa, kiun vi ricevos tute senpage.

Turnu vin al Marcel Boubou, 96 rue Saint Marceau, Orleans (Loiret) 
Francio.

BI|IIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIII||J

Ĝoju ni
= de Prof. J. J. Findlay 1

B Nova libro - kiu g
ĝ priskribas meto-
g don por insrru i =
g Esperanton pere
= degramoton-dis- g
g koj- Leginda por

ĉiu n n strius oo -
g Peezo

afrankita
| 1.50 sv. Or.

Brita Esperantista Asocio
142, High Holborn, London, W.C.1,

Anglujo

18-10 pagojn
da bona teksto 
kun ilustraĵoj 
vi ricevas ĉiu- 
semajne, se vi 
tuj abonas la 
ŝatatan ĵurnalon

Heroldo de Esperanto
Ktiln, Briisseler Str. 94, Germ.

Postulu specimenan numeron!

l\
Frateto 
kaj fratineto
estas la titolo de fabelo verkita de 
Fratoj Grimm, kiun enhavas la jan. 
numero de „ Esperanto-Junularo “ 

jus aperinta. La fabelo estas bona leg- 
aĵo por infanoj. Tuj abonu la novan 
jarkolekton ! La abonprezo estas nur 
8 leterafrankoj (au egalvaloro). E.-J. 
estas abonebla ĉe «Heroldo de Esper- 
anto“, KSln, Briisseler Str. 94, Germ.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

I Verda I 
i Stelo I 
g estas la plej malkara revuo = 
H esperantista. Gi aperas nun en g 

g pli malgranda (oktava) formato g 
g en ordinara kaj luksa eldono g 

g kun amplekso de proks.40 pagoj. g 
g La abonprezo por tuta jaro estas g 

g por la simpla eldono RM 0.80, g 

g por la luksa eldono RM 2.—. g 

= Do sendu gin al g

g KSln, Briisseler Sfr.94, Germ. g
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Preso: Heroldo de Esperanto, Fako Presejo

Koln, Brŭsseler Strasse 94 
Germanujo


